
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и 

пореској администрацији 

Члан 1. 

У Закону о пореском поступку и пореској администрацији („Службени 

гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 

61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 

53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 

– аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16 и 30/18), у члану 1. став 2. 

брише се. 

Досадашњи став 3. постаје став 2. 

Члан 2. 

У члану 2a став 2. тачка 6) речи: „1а), 9), 12 и 13д),” замењују се речима: 

„9) и 12)”. 

Члан 3. 

У члану 3. став 3. брише се. 

Члан 4. 

У члану 11. став 1. речи: „као и прекршаје из области игара на срећу,” 

бришу се. 

Члан 5. 

У члану 55. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

„Изузетно од става 2. овог члана, ако порески обвезник не поднесе пореску 

пријаву, пореско решење о утврђивању пореза из члана 54. став 2. тачка 2) 

подтачка 2) овог закона, Пореска управа доноси без претходног изјашњења 

обвезника о чињеницама које су од значаја за одлучивање, када се 

утврђивање пореза врши на основу података из евиденција надлежних 

органа, односно документације издате од стране надлежних органа и јавних 

бележника.”. 

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6. 

Члан 6. 

У члану 124. став 2. речи: „контроле приређивања игара на срећу и” бришу 

се. 

Члан 7. 

Глава трећа ОВЛАШЋЕЊА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ У ОБЛАСТИ ИГАРА НА СРЕЋУ, 

називи чл. 129м–129р и чл. 129љ–129р бришу се. 

Члан 8. 



У члану 131. став 1. тачка 4) тачка и запета на крају замењују се тачком, а 

тачка 5) брише се. 

Члан 9. 

У члану 159б став 1. после речи: „Државни органи и организације” додају се 

запета и речи: „органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, 

јавна предузећа и правна и физичка лица којима су поверена јавна 

овлашћења”, а после речи: „утврђивање” додају се запета и речи: „контролу 

и наплату”. 

Члан 10. 

У члану 160. тачка 1а) брише се. 

У тачки 6) запета и речи: „прекршаје прописане законом који уређује 

фискалне касе, као и прекршаје из области игара на срећу” замењују се 

речима: „и прекршаје прописане законом који уређује фискалне касе”. 

Тачка 13д) брише се. 

Члан 11. 

Назив члана 181б и члан 181б бришу се. 

Члан 12. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. марта 2019. године. 


